Code ongewenste omgangsvormen Roei- en
Zeilvereniging De Amstel
1. Respectvolle omgangsvormen en veiligheid
De Amstel rekent de zorg voor de veiligheid en het welzijn op de vereniging en in het
verenigingsgebouw van de leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging (hierna
ook te noemen: betrokkenen) tot haar taken.
Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het
voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke
inspanning van alle betrokkenen, waarbij iedereen binnen de vereniging zijn eigen
verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur spant zich in en rekent het tot zijn taken te
zorgen voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het
aanstellen van twee vertrouwenspersonen, een mannelijk en vrouwelijk lid van de vereniging.
Ten aanzien van de veiligheid wordt echter aangetekend dat leden op eigen gezag en risico
deelnemen aan het bevaren van het vaarwater tijdens het roeien en dat zij als zodanig een
zelfstandige vaarreis ondernemen. Onder het op eigen gezag en risico deelnemen aan een
vaarreis dient tevens te worden begrepen het daarvoor uitbrengen van de boot vanuit de loods,
resp. het inbrengen ervan na de vaarreis.

2 Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan elke vorm van seksuele intimidatie,
agressie, waaronder (verbaal) geweld, pesten en discriminatie. De vereniging is gehouden
dergelijke uitingen en gedragingen tegen te gaan en te voorkomen, dan wel de vereniging
dient te bevorderen dat dergelijke uitingen en gedragingen niet plaatsvinden, waarbij respect
voor elkaar het uitgangspunt is.

3. Beleidsverklaring bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een goede sfeer binnen de vereniging waarin
ongewenste omgangsvormen niet thuishoren. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben
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zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht,
zulks onder toepassing van hoor en wederhoor.
Als eerste stap wordt daarbij de persoon op wie deze gebeurtenis betrekking heeft
geïnformeerd. Hetzelfde geldt uiteraard wanneer het om meerdere personen of een groep van
personen gaat. Wanneer het om eventuele strafbare feiten gaat, wordt de betrokkene gewezen
op de mogelijkheid aangifte bij de politie te doen, desgewenst te doen door de
vertrouwenspersoon namens betrokkene, of het bestuur doet zelf direct aangifte bij de politie.
Dit laat onverlet dat het bestuur de bevoegdheid heeft om degene die het betreft, te
waarschuwen en/of disciplinaire maatregelen tegen te nemen, waaronder royement als uiterste
consequentie.

4. Vertrouwensperso(o)n(en)
De door De Amstel aangestelde vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen kunnen naar keuze man of vrouw - door elke betrokkene bij de vereniging die hiermee te maken krijgt
worden ingeschakeld. Na benoeming door het bestuur worden hun namen bekend gemaakt op
het mededelingenbord en de website van De Amstel.
De in de arm genomen vertrouwenspersoon draagt zorg voor de begeleiding van de
betrokkene

die

te

maken

heeft

(gehad)

met

ongewenste

omgangsvormen.

De

vertrouwenspersoon houdt alleen rekening met de belangen van de betrokkene die het betreft
en is in principe gehouden tot geheimhouding. De vertrouwenspersoon doet niets zonder
instemming van betrokkene en gaat vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
De taken van de vertrouwenspersonen zijn:
-

hulpverlening aan betrokkene

-

samen met hem/haar analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is;

-

zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld door middel van bemiddeling,
waarbij beklaagde ook zal worden gewezen op de mogelijkheid de andere
vertrouwenspersoon hiervoor in de arm te nemen of zelfstandig hiervoor iemand te
benaderen;

-

adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het
bestuur;

-

nagaan of er een procedure in tuchtrechtelijke zin - via de KNRB - ingezet kan of
moet worden;

-

eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;

-

nazorg geven
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De contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden binnen de vereniging bekend
gemaakt via het mededelingenbord, het Amstelkanaal en de website. De vertrouwenspersonen
hebben kennis genomen van de binnen de vereniging vastgestelde Code ongewenste
omgangsvormen en overige relevante regelingen en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol
beschikbaar voor de leden. De voorzitter van De Amstel treedt op als hun directe
contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de
vertrouwenspersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de
vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

5. Positie van klager en aangeklaagde, hoor en wederhoor en sancties
Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens
ongewenst gedrag, is degene die daarbij wordt aangeklaagd bekend bij het bestuur. De
aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een
zorgvuldige en respectvolle benadering door (het bestuur van) de vereniging. De Amstel
hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij
hoor en wederhoor zal worden toegepast. Bij schuldigbevinding neemt het bestuur zo nodig
passende corrigerende en disciplinaire maatregelen, waarbij in het uiterste geval kan worden
overgegaan tot royement.

6. Verantwoording naar bestuur en Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van De Amstel informeert de Algemene Ledenvergadering jaarlijks over de stand
van zaken en over eventueel te wijzigen beleid met betrekking tot ongewenste
omgangsvormen. De Algemene Ledenvergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te
nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur horen.

Amsterdam,

november 2011

Het bestuur van de Roei- en Zeilvereniging De Amstel

Voorzitter

Secretaris

E. Kraak

J. de Haan
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De vertrouwenspersonen binnen De Amstel zijn:
 Doris Muda-Stoker (geslacht: vrouwelijk)
telefoon: 0294-410923
e-mail: d.muda@upcmail.nl
adres: Meeuwenveld 66, 1383 GN Weesp
 Johan de Haan (geslacht: mannelijk)
telefoon: 020-4975398
e-mail: j.dehaan@kpnplanet.nl
adres: Amstelle 375, 1161 BE Zwanenburg
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